
Het verkleinen van het risico van zoönosen 
voor de mens behoort tot de taken van het 
CVI. Zoönosen zijn infectieziekten die over 
kunnen gaan van dier op mens en omge-
keerd. Het CVI richt zich op het vroegtijdig 
opsporen van deze ziekten in het dierlijk 
reservoir en op het ontwikkelen van bestrij-
dingsmethoden van de zoönotische ziekte-
verwekkers. Voor de overheid en in opdracht 
van externe partijen voert het CVI onder-
zoeksprojecten uit op het gebied van dier-
ziekten. Onderzoek aan zoönosen maakt daar 
een belangrijk onderdeel van uit.

Zoönosen vormen een groot risico voor de volksgezond-
heid. Recente onderzoeksrapporten geven aan dat van de 
nieuw opkomende infectieziekten zelfs 75% zoönotisch is. 
Dit gegeven onderstreept het belang van het onderzoek 
naar zoönotische ziekteverwekkers. Zowel landbouwhuis-
dieren, gezelschapsdieren, hobbydieren, dierentuindieren 
als wilde fauna kunnen een bron zijn voor de overdracht 
van ziekteverwekkers naar mensen. Deze overdracht kan 
plaatsvinden via vele verschillende routes, zoals voedsel, 
water, lucht en insecten.

Om de zoönosen vroegtijdig op te kunnen sporen, en zo 
snel mogelijk te bestrijden om te voorkómen dat ze zich 
verspreiden richt het instituut zich op verschillende 
onderzoeksgebieden:
•  Diagnostiek: ontwikkeling van snelle en gevoelige 

laboratoriumtesten om de ziekte te kunnen vaststellen 
of uit te sluiten. 

•  Epidemiologie en risico-inschatting: ontwikkeling 
van kennis van de dynamiek en de overdrachtsroutes 
van zoönosen om een goed inzicht te krijgen in de 
verspreiding en het risico van introductie in Nederland. 
Kennis wordt ook verkregen door metingen en (wiskun-
dige) modellen voor de risico-inschatting. 

•  Preventie: door internationale samenwerking en 
kennisuitwisseling met zusterinstituten is het CVI snel 
op de hoogte van bedreigende zoönosen en kan het CVI 
de overheid adviseren welke maatregelen te treffen om 
de komst van de ziekte te voorkomen. Signalen over 
belangrijke trends in het vóórkomen van zoönosen 
worden internationaal uitgewisseld.

•  Bestrijdingsstrategie en therapie: ontwikkeling van 
kennis voor de beste bestrijdings- en behandelmetho-
den. Door de ontwikkeling van vaccins of anti-virale 
middelen helpt het CVI voorkomen dat zoönosen 
mensen en dieren besmetten. 

Door het zoönose-onderzoek draagt het CVI bij aan:
• Vrijwaring van belangrijke epidemische ziekten.
•  Controle op de ziektevrijstatus van Nederland. Voor 

zoönosen gaat dit onder andere om tuberculose, brucel-
lose, BSE en vogelpest.

•  Preventie, vroege opsporing en bestrijding van zoöno-
sen, niet alleen bij landbouwhuisdieren, maar ook bij 
hobbydieren, dierentuindieren en bij de wilde fauna.

Een zoönose is een 
infectieuze ziekte die 
overgedragen kan worden 
van gewervelde dieren naar 
mensen of omgekeerd. 
61% van de ziekteverwekkers 
bij mensen, heeft een 
zoönotisch karakter.
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• Anthrax
• Botulisme
• BSE (Gekke-koeienziekte)
• Brucellose
• Campylobacteriose
• Chlamydia abortus
• Hepatitis E
• Leptospirose
• Malleus
• Monkey pox
• Mycobacterium avium

• Newcastle disease
• Paardenencephalomyelitis, waaronder West Nile
• Rabiës
• Rift Valley Fever
• Psittacosis
• Q-koorts
• Salmonellose
• Streptococcus suis infecties
• Tuberculose
• Tularemie
• Vogelpest

Zoönosendiagnostiek en -onderzoek bij het CVI


